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Preddiplomski sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA 

Rok za prijavu studija 

 

3. lipnja 2018. godine 

Prijava studija vrši se kroz aplikaciju Postani student. 

Rok za dostavljanje dokaza 

o uplati troškova dodatnih 

provjera 

3. lipnja 2018. godine 

Način dostave dokaza o uplati molimo pogledati u 

dokumentu Dostavljanje dokaza o plaćanju troškova dodatnih 

provjera. 

Rok za dostavljanje zamolbi 

za prilagodbu ispitne 

tehnologije 

3. lipnja 2018. godine  

Potrebnu dokumentaciju molimo pogledati u dokumentu 

Prilagodba ispitne tehnologije. 

 

Rok za dostavljanje 

dokumentacije o posebnim 

postignućima 

Dokumentaciju kojom pristupnik dokazuje posebna 
postignuća koja mu se mogu vrednovati u postupku 
natjecanja za upis na Hrvatsko katoličko sveučilište (u 
skladu s uvjetima objavljenim na mrežnim stranicama 
Sveučilišta), pristupnik dostavlja do 3. lipnja 2018. godine.  
 

 

Motivacijski razgovori 

 

2. do 5. srpnja 2018. godine  

Raspored pristupanja motivacijskom razgovoru bit će 

objavljen na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 

(http://www.unicath.hr/upisi). 

Objavljivanje rezultata 

motivacijskih razgovora 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji Postani student i na 

oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate motivacijskog 

razgovora 

 

Pristupnik osobno dostavlja žalbu u pismenom obliku  

Službi za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja 

rezultata dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student.          

 

http://www.unicath.hr/upisi
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Preddiplomski sveučilišni studij POVIJEST 

Rok za prijavu studija 
3. lipnja 2018. godine 

Prijava studija vrši se kroz aplikaciju Postani student. 

Rok za dostavljanje dokaza 

o uplati troškova dodatnih 

provjera 

3. lipnja 2018. godine 

Način dostave dokaza o uplati molimo pogledati u 

dokumentu Dostavljanje dokaza o plaćanju troškova dodatnih 

provjera. 

Rok za dostavljanje zamolbi 

za prilagodbu ispitne 

tehnologije 

3. lipnja 2018. godine  

Potrebnu dokumentaciju molimo pogledati u dokumentu 

Prilagodba ispitne tehnologije. 

Rok za dostavljanje 

dokumentacije o posebnim 

postignućima 

Dokumentaciju kojom pristupnik dokazuje posebna 
postignuća koja mu se mogu vrednovati u postupku 
natjecanja za upis na Hrvatsko katoličko sveučilište (u 
skladu s uvjetima objavljenim na mrežnim stranicama 
Sveučilišta), pristupnik dostavlja do 3. lipnja 2018. godine.  
 

Pismena provjera 

razumijevanja 

3. srpnja 2018. godine 

Raspored pristupanja pismenoj provjeri razumijevanja bit 

će objavljen na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 

(http://www.unicath.hr/upisi). 

Objavljivanje  rezultata 

pismene provjere 

razumijevanja 

Rezultati pismene provjere razumijevanja bit će objavljen 

na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta, u rubrici Upisi (http://www.unicath.hr/upisi). 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate pismene provjere 

razumijevanja 

 

Pristupnik osobno dostavlja žalbu u pismenom obliku  

Službi za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja 

rezultata dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student.          

 

Motivacijski razgovori 

3. do 5. srpnja 2018. godine 

Raspored pristupanja motivacijskom razgovoru bit će 

objavljen na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 

(http://www.unicath.hr/upisi).  

Objavljivanje rezultata 

motivacijskih razgovora 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji Postani student i na 

oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate motivacijskog 

razgovora 

 

Pristupnik osobno dostavlja žalbu u pismenom obliku  

Službi za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja 

rezultata dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student.          

 

http://www.unicath.hr/upisi
http://www.unicath.hr/upisi
http://www.unicath.hr/upisi
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Preddiplomski sveučilišni studij PSIHOLOGIJA 

Rok za prijavu studija 
3. lipnja 2018. godine 

Prijava studija vrši se kroz aplikaciju Postani student. 

Rok za dostavljanje dokaza 

o uplati troškova dodatnih 

provjera 

3. lipnja 2018. godine 

Način dostave dokaza o uplati molimo pogledati u 

dokumentu Dostavljanje dokaza o plaćanju troškova dodatnih 

provjera. 

Rok za dostavljanje zamolbi 

za prilagodbu ispitne 

tehnologije 

3. lipnja 2018. godine  

Potrebnu dokumentaciju molimo pogledati u dokumentu 

Prilagodba ispitne tehnologije. 

Rok za dostavljanje 

dokumentacije o posebnim 

postignućima 

Dokumentaciju kojom pristupnik dokazuje posebna 
postignuća koja mu se mogu vrednovati u postupku 
natjecanja za upis na Hrvatsko katoličko sveučilište (u 
skladu s uvjetima objavljenim na mrežnim stranicama 
Sveučilišta), pristupnik dostavlja do 3. lipnja 2018. godine.  
 

Test apstraktnog mišljenja 

16. lipnja 2018. godine 

Raspored pristupanja testu apstraktnog mišljenja bit će 

objavljen na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 

(http://www.unicath.hr/upisi). 

Objavljivanje rezultata testa 

apstraktnog mišljenja 

Rezultati testa apstraktnog mišljenja bit će objavljen na 

službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta, u rubrici Upisi (http://www.unicath.hr/upisi). 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate testa apstraktnog 

mišljenja 

 

Pristupnik osobno dostavlja žalbu u pismenom obliku  

Službi za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja 

rezultata dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student.          

 

Motivacijski razgovori 

2. do 5. srpnja 2018. godine 

Raspored pristupanja motivacijskom razgovoru bit će 

objavljen na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 

(http://www.unicath.hr/upisi). 

Objavljivanje rezultata 

motivacijskih razgovora 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji Postani student i na 

oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate motivacijskog 

razgovora 

 

Pristupnik osobno dostavlja žalbu u pismenom obliku  

Službi za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja 

rezultata dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student.          

 

http://www.unicath.hr/upisi
http://www.unicath.hr/upisi
http://www.unicath.hr/upisi


KALENDAR ROKOVA I TERMINA DODATNIH PROVJERA NA 

HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU  2018./2019. 

 

Preddiplomski sveučilišni studij SESTRINSTVO 

Rok za prijavu studija 
3. lipnja 2018. godine 

Prijava studija vrši se kroz aplikaciju Postani student. 

Rok za dostavljanje dokaza 

o uplati troškova dodatnih 

provjera 

3. lipnja 2018. godine 

Način dostave dokaza o uplati molimo pogledati u 

dokumentu Dostavljanje dokaza o plaćanju troškova dodatnih 

provjera. 

Rok za dostavljanje zamolbi 

za prilagodbu ispitne 

tehnologije 

3. lipnja 2018. godine  

Potrebnu dokumentaciju molimo pogledati u dokumentu 

Prilagodba ispitne tehnologije. 

Rok za dostavljanje 

dokumentacije o posebnim 

postignućima 

Dokumentaciju kojom pristupnik dokazuje posebna 
postignuća koja mu se mogu vrednovati u postupku 
natjecanja za upis na Hrvatsko katoličko sveučilište (u 
skladu s uvjetima objavljenim na mrežnim stranicama 
Sveučilišta), pristupnik dostavlja do 3. lipnja 2018. godine.  
 

Motivacijski razgovori 

2. do 5. srpnja 2018. godine 

Raspored pristupanja motivacijskom razgovoru bit će 

objavljen na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 

(http://www.unicath.hr/upisi). 

Objavljivanje rezultata 

motivacijskih razgovora 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji Postani student i na 

oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate motivacijskog 

razgovora 

 

 

Pristupnik osobno dostavlja žalbu u pismenom obliku  

Službi za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja 

rezultata dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student.          
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Preddiplomski sveučilišni studij SOCIOLOGIJA 

Rok za prijavu studija 
3. lipnja 2018. godine 

Prijava studija vrši se kroz aplikaciju Postani student. 

Rok za dostavljanje dokaza 

o uplati troškova dodatnih 

provjera 

3. lipnja 2018. godine 

Način dostave dokaza o uplati molimo pogledati u 

dokumentu Dostavljanje dokaza o plaćanju troškova dodatnih 

provjera. 

Rok za dostavljanje zamolbi 

za prilagodbu ispitne 

tehnologije 

3. lipnja 2018. godine  

Potrebnu dokumentaciju molimo pogledati u dokumentu 

Prilagodba ispitne tehnologije. 

Rok za dostavljanje 

dokumentacije o posebnim 

postignućima 

Dokumentaciju kojom pristupnik dokazuje posebna 
postignuća koja mu se mogu vrednovati u postupku 
natjecanja za upis na Hrvatsko katoličko sveučilište (u 
skladu s uvjetima objavljenim na mrežnim stranicama 
Sveučilišta), pristupnik dostavlja do 3. lipnja 2018. godine.  
 

Provjera opće 

informiranosti i 

razumijevanja 

3. srpnja 2018. godine 

Raspored pristupanja provjeri opće informiranosti i 

razumijevanja bit će objavljen na službenim mrežnim 

stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u rubrici 

Upisi (http://www.unicath.hr/upisi). 

Objavljivanje rezultata 

provjere opće informiranosti 

i razumijevanja 

Rezultati provjere opće informiranosti i razumijevanja bit 

će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 

(http://www.unicath.hr/upisi). 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate provjere opće 

informiranosti i 

razumijevanja 

 

Pristupnik osobno dostavlja žalbu u pismenom obliku  

Službi za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja 

rezultata dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student.          

 

Motivacijski razgovori 

2. do 5. srpnja 2018. godine 

Raspored pristupanja motivacijskom razgovoru bit će 

objavljen na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 

(http://www.unicath.hr/upisi). 

Objavljivanje rezultata 

motivacijskih razgovora 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji Postani student i na 

oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta. 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate motivacijskog 

razgovora 

 

Pristupnik osobno dostavlja žalbu u pismenom obliku  

Službi za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja 

rezultata dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student.          

 

 

http://www.unicath.hr/upisi
http://www.unicath.hr/upisi
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